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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315770-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Βόλος: Γερανοί λιμένων
2020/S 129-315770

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.)
Ταχ. διεύθυνση: Κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου
Πόλη: Βόλος
Κωδικός NUTS: EL613 Μαγνησία, Σποράδες
Ταχ. κωδικός: 382 21
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Θωμάς Σπάχος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: admin@port-volos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2421032545
Φαξ:  +30 2421031115
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.port-volos.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Οργανισμός ιδιωτικού δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Λιμενικές υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια αυτοκινούμενου γερανού λιμένος.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
42414110 Γερανοί λιμένων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αυτοκινούμενου γερανού λιμένος.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 000 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL613 Μαγνησία, Σποράδες

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι πλήρους λειτουργίας ενός (1) 
πετρελαιοκίνητου, αυτοκινούμενου, περιστρεφόμενου, γερανού λιμένος επί ελαστικών επισώτρων (mobile 
harbour crane), τελευταίας τεχνολογίας, για φορτοεκφόρτωση γενικού φορτίου. Η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 
του γερανού θα είναι τουλάχιστον 120 τόννοι κάτω από το περιστρεφόμενο άγκιστρο (SWL).
Ο χρόνος εγγύησης για το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες ή 2.000hr (όποιο 
επέλθει νωρίτερα), αρχομένων από την προσωρινή παραλαβή ή την έκδοση της πινακίδας κυκλοφορίας (όποιο 
επέλθει νωρίτερα).
Ο χρόνος παράδοσης να είναι το ανώτερο δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο γερανός θα παραδοθεί με μπλοκ περιστροφέα αγκίστρου για γενικό φορτίο, τουλάχιστον της ίδιας ανυψωτικής 
ικανότητας.
Ο γερανός θα μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί για φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων (E/K - container), 
με την προσαρμογή τηλεσκοπικής ηλεκτροϋδραυλικής αρπάγης (spreader), καθώς και για φορτοεκφόρτωση 
χύδην φορτίων με την προσαρμογή ηλεκτροϋδραυλικής αρπάγης (κουβά). Οι προαναφερόμενες αρπάγες δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια.
Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι τυποποιημένο βιομηχανικό προϊόν, καινούργιο και αμεταχείριστο. Οι 
τεχνικές προδιαγραφές που θα δηλωθούν κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να προέρχονται από 
κατάλογο του κατασκευαστή.
Όλα τα υλικά, μηχανές, μηχανισμοί, εξαρτήματα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του γερανού, 
θα είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, χωρίς κρυφά ελαττώματα και σύγχρονης τεχνολογίας, και θα μπορούν 
να ανταποκριθούν σε συνεχή λειτουργία με πλήρες φορτίο στις δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος των χώρων 
που θα εργασθούν, ήτοι κοντά στη θάλασσα, δηλαδή σε έντονα διαβρωτικές συνθήκες. Θα ακολουθούν δε, τα 
ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα EN ή ισοδύναμα. Η απόδειξη του ισοδύναμου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, για 
όσες περιπτώσεις δεν χρησιμοποιηθούν αυτά, εναπόκειται στον ανάδοχο.
Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται με την παράδοσή τους από πιστοποιητικά τύπου προέλευσης και δοκιμών, για 
τα στοιχεία εκείνα που θεωρούνται κρίσιμα από πλευράς αντοχής. Με την προσφορά του κάθε προμηθευτής θα 
δηλώσει υποχρεωτικά ποια πιστοποιητικά θα προσκομίσει.
Ο γερανός θα φέρει το ειδικό σήμα CE, καθώς και πινακίδα ανυψωτικής ικανότητας, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της Ε.Ε.. Επίσης, ο γερανός θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13000. 
Μαζί με την προσφορά να υποβληθεί αντίγραφο δήλωσης συμμόρφωσης (declaration of conformity), για 
μηχανήματα του ζητούμενου τύπου, στο οποίο θα αναφέρεται ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές 
Οδηγίες ΕΕ/42/2006 και ΕΕ/14/2000.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Π.Ε.Π. Θεσσαλίας.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση (after sales service) στην ΕΛΛΑΔΑ. 
Προς τούτο, ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο τμήμα υποστήριξης με την κατάλληλη υποδομή 
και κινητό συνεργείο, το οποίο θα έχει την τεχνογνωσία για συντήρηση γερανών. Σε περίπτωση που ο 
προσφέρων δεν διαθέτει ιδία υποδομή για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, θα πρέπει να προσκομίσει 
στοιχεία εξουσιοδοτημένου από τον κατασκευαστή συνεργείου, με την αντίστοιχη τεχνογνωσία.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
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III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 10/08/2020
Τοπική ώρα: 23:59

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/08/2020
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης .

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/07/2020
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